
«ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

Εκπ/κό πρόγραμμα «Δρω» 

 

Στις  27 Νοεμβρίου τα τμήματα Α3 

και Α4 πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή 

με τις φιλόλογους Ελένη 

Λαμπρινάκου , Μαρία Ζεγκίνη και 

τον καθηγητή μουσικής Μιχαήλ 

Γκαρτζόπουλο. 

 

 

Το πρόγραμμα το οποίο 

παρακολούθησαν και στο οποίο και συμμετείχαν οι μαθήτριες 

ονομάζεται «Μια μέρα στην αρχαία Ελλάδα» και έλαβε χώρα στη 

περιοχή της Πλάκας. Ήταν ένα πρόγραμμα που κέντρισε το 

ενδιαφέρον των μαθητριών, οι οποίες αποκόμισαν άλλη μία 

ευχάριστη εμπειρία κατά την οποία ήρθαν σε επαφή με τον αρχαίο 

πολιτισμό. 

 



Το πρώτο στάδιο της εκδρομής περιλάμβανε ένα δεκάλεπτο 

περίπατο στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας. Στη διάρκεια του 

περίπατου οι καθηγητές και ο 

ξεναγός έδωσαν στις μαθήτριες 

διάφορες πληροφορίες για την 

αρχαία Αθήνα, όπως  για τις 

αρχαίες ενδυμασίες κοκ. 

Στο δεύτερο στάδιο της εκδρομής 

τα κορίτσια γνώρισαν τον 

περιβάλλοντα χώρο που ήταν 

ειδικά διαμορφωμένος, ώστε το 

ευρύτερο κλίμα να θυμίζει την 

Αρχαία Αθήνα και στη συνέχεια η 

εμπειρία έγινε ακόμη πιο 

βιωματική, διότι οι μαθήτριες είδαν 

ανδρικές και γυναικείες ενδυμασίες 

των αρχαίων πολιτών. 

Κατά την επόμενη δραστηριότητα μετέβησαν σ’ έναν χώρο 

παρόμοια διαμορφωμένο που θύμιζε την αρχαία αγορά της 

Αθήνας. Εκεί οι μαθήτριες «έγιναν» έμποροι ,αγοραστές, 

αγορανόμοι, μετρονόμοι κα. Επίσης είδαν τα σκεύη που 

χρησιμοποιούσαν οι έμποροι της αγοράς, για να μετρήσουν τις 

ποσότητες των τροφών που θα πουλούσαν στους καταναλωτές.  

 



 Το τρίτο στάδιο ήταν όταν οι μαθήτριες πήραν το ρόλο των 

πολιτών, οι οποίοι ανήκαν στην εκκλησία του Δήμου. Πήγαν σ ’ένα 

χώρο ο οποίος  ήταν διαμορφωμένος όπως ο λόφος την Πνύκας. 

Στο έδαφος υπήρχαν μικροί βράχοι στους οποίους κάθονταν τα 

κορίτσια όπως κάθονταν εκείνη την εποχή οι πολίτες. Οι μαθήτριες 

χωρίστηκαν σε ομάδες και η καθεμία πήρε το αντίστοιχο όνομα 

ενός σημαντικού προσώπου της αρχαίας Αθήνας π.χ. Αριστείδης , 

Περικλής κ.α. Κάθε ομάδα είχε έναν εκπρόσωπο ο οποίος 

φορούσε στα μαλλιά του ένα στεφάνι από ελιά και έπρεπε να 

ανέβει τρία σκαλιά για να εκφωνήσει λόγο σε συγκεκριμένο χρόνο 

ο οποίος τελείωνε όταν έπαυε να ρέει το νερό στην πήλινη 

κλεψύδρα . 

 

Στο τέταρτο στάδιο της περιήγησης τα κορίτσια μπήκαν σ’ ένα 

χώρο που έμαθαν πώς κατασκευάζονται τα αγγεία εκείνης της 

εποχής. Κάθε 

μαθήτρια 

χρησιμοποιώντας το 

δικό της χαρτόνι 

έφτιαχνε το αγγείο της. 

Στον ίδιο χώρο 

υπήρχαν πλάκες οι 

οποίες ήταν 

χαραγμένες με 

αναπαραστάσεις 

αρχαίων αθλημάτων 

π.χ. πάλη και δόθηκαν 

σε κάθε μαθήτρια 

ξύλινα εργαλεία και 

ένα κομμάτι μαλακού 

χαλκού,  ώστε να 

μπορέσουν να 

αποτυπώσουν το 

άθλημα που είχε κάθε 

πρόπλασμα. 



Τέλος, τα κορίτσια πήραν τις εργασίες που είχαν φτιάξει μαζί με 

έναν έπαινο για τη δράση τους αυτή και αποχώρησαν. Χαιρέτησαν 

τους εκπαιδευτές και τους ευχαρίστησαν 

γι’ αυτήν την ωραία εμπειρία. Οι μαθήτριες 

έμειναν πολύ ευχαριστημένες από αυτήν 

την επίσκεψη και τη λάτρεψαν! 

Μαρία Πικριδά- Σμαράγδα Μπακούση 

Τμήμα Α4 

 



      

                    

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 


